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Aanmelden nieuw jeugdlid:   

Een nieuw jeugdlid kan aangemeld worden bij één van de trainsters. De trainsters geven dan 

een aanmeldingsformulier mee die ingevuld moet worden. Het ingevulde formulier kan 

ingeleverd worden bij de ledenadministratie, Marja Papenborg, Bonenkamp 6, 7157 AM 

Rekken.   

De eerste 6 trainingen kun je gratis meetrainen om te kijken of het wat voor je is.   

  

Training:   

Bij de jeugd vanaf 6 jaar wordt begonnen met ‘Cool Moves Volleybal’(CMV). Dit is een 

voorloper op het ‘echte’ volleyballen. Bij de CMV wordt de coördinatie met de bal en de 

motoriek van het kind vergroot. Er wordt gespeeld vanaf niveau 1 tot 6. Daarna krijg je 

jeugdteams C,B en A.   

  

Wedstrijden/Toernooi:   

Het CMV tot en met niveau 3 spelen ongeveer 6 keer per jaar een toernooi. Het CMV niveau 

4 tot en met 6 spelen ongeveer 7 keer per jaar een wedstrijd. Vanaf de Jeugd speel je bijna 

elke zaterdag een wedstrijd van september tot april in competitieverband.   

In het begin mag je ervoor kiezen om alleen te trainen en nog geen wedstijden te spelen.  

Onze C jeugd speelt op dit moment de wedstrijden op zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 

ongeveer 16.15 uur.   

Er wordt verwacht dat je je op tijd afmeld voor trainingen en wedstrijden bij de 

trainers/coaches.   

  

Kleding:   

Tijdens de trainingen/wedstrijden moeten de kinderen zelf voor sportkleding zorgen. Dit is 

een sportshirt, sportbroek en sportschoenen. De sportschoenen mogen geen donkere zolen 

hebben. Er kunnen eventueel kniebeschermers gedragen worden.  

Tijdens de wedstrijden wordt er gezorgd voor een wedstrijdshirt. Men dient zelf voor een 

zwarte korte broek en witte sokken te zorgen. Het is handig om tijdens trainingen en 

wedstrijden een flesje water mee te nemen.   

Het is niet toegestaan om tijdens het volleyballen sierraden in/om te hebben en haren 

moeten vast gedragen worden.   

Omkleden kan in de kleedkamers bij de sportzaal. Na de trainen/wedstijden moet iedereen 

gebruik maken van de douche.   

Mobiele telefoons moeten uit staan tijdens wedstrijden en trainingen.   

  

Betrokkenheid van ouders:   

Wij stellen het als vereniging erg op prijs dat ouders betrokken zijn. Ook wordt er een 

beroep op ouders gedaan om o.a. te rijden naar een toernooi/wedstrijd of als begeleiding 

van een team. Hiervoor wordt een schema opgesteld door de trainers. CMV leden betalen 

per seizoen een vervoersvergoeding. Ouders die rijden kunnen aan het eind van het seizoen 

een declaratie indienen bij de penningmeester. Het bedrag dat niet wordt gedeclareerd kom 

ten goede aan de jeugd. Tevens is het gebruikelijk dat de wedstrijdshirts door de ouders 

gewassen worden. De kantinedienst tijdens de thuiswedstrijden van de jeugd worden 



verzorgt door de ouders van de jeugdleden. Hiervoor wordt een schema opgesteld.  Tijdens 

de toernooien/wedstrijden is het leuk om als ouders je kind te komen aanmoedigen. 

Daarnaast stellen wij het op prijs dat je als ouders helpt bij activiteiten die door de 

vereniging georganiseerd worden.   

  

Betrokkenheid jeugd:   

Van de jeugdleden wordt er verwacht dat je komt helpen bij de activiteiten die door de 

vereniging georganiseerd worden. Tijdens alle wedstrijden van de vereniging moeten er 

tellers geregeld worden. Ook de jeugd wordt hierin betrokken.   

Vanuit de vereniging worden er voor de jeugd leuke activiteiten georganiseerd lopende het 

seizoen.  

  

Vertrouwenspersoon: 
Revoc biedt aan haar leden de volleybalsport aan die iedereen op zijn of haar niveau kan 
beoefenen. Dit proberen we te bereiken door voorwaarden te scheppen om zowel 
prestatief als recreatief te kunnen volleyballen. Daarnaast wil Revoc de sporters, trainers, 
vrijwilligers en ouders/begeleiders verbinden door middel van betrokkenheid met elkaar. 
(Visie volleybalvereniging Revoc Rekken) 

Binnen de vereniging moeten alle leden op een ontspannen wijze en met veel plezier 
kunnen volleyballen; je veilig voelen is daarbij een voorwaarde! Er kunnen echter situaties 
voorkomen waarin er mogelijk toch sprake is van een onveilig gevoel of grensoverschrijdend 
gedrag. Binnen de vereniging is er een vertrouwens contactpersoon die u als lid of 
ouder/begeleider kunt benaderen. 
Onder Vertrouwens Contact Persoon (VCP) wordt verstaan: diegene die de eerste opvang 
van de aanklager verzorgt, zodra een klacht of gevoelig onderwerp wordt ingediend of 
overwogen.  

Verantwoording Vertrouwenspersoon: 

De VCP is voor haar taak alleen verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van het 

Dagelijks Bestuur van Revoc. (Dit gebeurt anoniem, tenzij het volgens de VCP absoluut niet 

anders kan en dan altijd met medeweten van de indiener). 

  

Hoe werkt de procedure? 

Als u een klacht hebt, of het vermoeden van een ongewenste situatie kunt u áltijd de VCP 

via de mail benaderen. De VCP bepaalt, aan de hand van de gangbare voorschriften of de 

situatie dermate ernstig is dat vervolgstappen moeten worden genomen.  

Van “ongewenste omgangsvormen” is sprake bij: directe of indirecte uitingen in woord, 

gebaar of anderszins, die door een persoon als ongewenst wordt ervaren en waarvan de 

‘pleger’ redelijkerwijs kan weten dat iemand dat ongewenst vindt (zoals pesten of 

(seksuele) intimidatie).   

Mail; vertrouwenspersoonrevoc@gmail.com                                         

  

 

  



Contributie:  

Ieder lid betaald contributie. De contributie wordt in twee delen betaald.   

0 t/m 11 jaar € 52,- 12 

t/m 15 jaar € 78,-  

16 t/m 17 jaar € 94,- 18 

jaar en ouder € 164,-   

  

Afmelden:   

Afmelden kan per seizoen omdat de team worden ingedeeld voor toernooien/wedstrijden. 

Seizoenen lopen van september tot december en van januari tot april. Mocht een lid zich 

lopende het seizoen afmelden, dan bestaat er in ieder geval een contributieverplichting 

voor het hele seizoen, tenzij er zwaarwichtige redenen zijn. Het bestuur beslist hierin.   

  

Informatie:  

Voor informatie en vragen met betrekking tot de CMV en de jeugd, kan men terecht bij de 

trainers.   

 

CMV en Jeugd  

Mascha Klein Gebbink Tel: 

0544 – 461617  

maschamartijn@hetnet.nl  

  

Adres sportzaal(training en thuiswedstrijden):  

  

‘t Asterloo   

Zuid Rekkenseweg 21 Rekken  

tel.: 0545 – 431272  

  

Bestuur Revoc:  

Voorzitter  Irma Winkelhorst  

Secretaris  Esther Kimmels  

Penningmeester  Chantal Esselink  

Technische commissie  

  

Mascha klein Gebbink  

Revoc:   www.revoc.nl  

Volleybalbond:   www.volleybal.nl  

  


